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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

NÁZEV  

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s. 

DATUM VZNIKU  

20. července  2016, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, v oddílu L, 

vložce číslo  21919 

ADRESA 

Gorkého 53/3, 60200 Brno 

TELEFON  

603 88 56 63 

E-MAIL, WEBSITES 

osprch@gmail.com, www.osprch.cz 

IČO 

05252717 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

FIO BANKA, číslo účtu 2701060320/2010 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE A PŘEDSEDKYNĚ 

PhDr. Lenka Skácelová 

RADA SPOLEČNOSTI 

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D., PeadDr.Lenka Marušková,  

Mgr. Jitka Musilová DiS. Mgr. Markéta Jírová Exnerová, 

REVIZNÍ KOMISE 

Mgr. Jana Havlíková,  Mgr. Iva Burešová,  Mgr. Jana Ferdová 
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https://www.osprch.cz/index.php/zakladni-informace/struktura-spolecnosti-volene-organy/13-zivotopisy/35-mgr-jitka-musilova-dis
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Úvodní slovo předsedkyně 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé,  

dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámila s činností  Odborné společnosti pro 

rizikové chování (dále OSPRCH) v uplynulém roce 2019 a také toto období stručně 

zhodnotila. 

Rok 2019 považuji pro Odbornou společnost za úspěšný.  Byli jsme zváni na jednání 

zástupců rezortů RVKPP VZR a VZI, máme také příslib stát se stálým členem. Proběhlo 

několik jednání k Národní protidrogové strategii a Akčnímu plánu. Dostáváme 

pravidelnou nabídku k účasti na konferencích s adiktologickými tématy, zejména 

k PPRCH. Jsme zapojeni ve skupině pro revizi standardů adiktologických služeb. Ze 

strany RVKPP vnímám velkou podporu pro PPRCH. 

Do budoucna považuji za náš hlavní úkol úspěšně dokončit restrukturaci webového 

informačního portálu. Doposud jsme provedli podrobnou analýzu stávajících 

webových stránek a vytváříme návrh struktury a obsahu stránek nových. Jde o cíl 

dlouhodobý a pracujeme na tom spolu s týmem odborníků, aby byl rozpracovaný 

záměr realizován.  

Chtěla bych také velmi poděkovat aktivním členům za jejich práci a angažovanost 

v prosazování cílů naší společnosti. 

 

  Brno, 28. února 2020                                                             PhDr. Lenka Skácelová 
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INFORMACE O ČINNOSTI V ROCE 2019 

 

Činnost OSPRCHu v roce  2019 vycházela  ze základních cílů společnosti a směřováním  

navazovala na dosavadní aktivity. Základní cíle pro činnost společnosti v roce 2019 

byly Radou společnosti formulované následovně: 

▪ Rozšiřování a udržení stávající členské základny. 

▪ Podpora činnosti pracovních skupin v jednotlivých regionech ČR. 

▪ Prezentace výsledků činnosti pracovních skupin  na odborných setkáních, 

členských schůzích a webových stránkách společnosti. 

▪ Partnerství a účast členů OSPRCH na celostátní konferenci PPRCH 2019. 

▪ Navázání spolupráce v rámci členství společnosti v RVKPP. 

▪ Prezentace OSPRCH na odborných akcích celorepublikových i zahraničních, 

v odborných publikacích a internetových serverech.  

▪ Hledání dalších zdrojů financování činnosti Odborné společnosti. 

▪ Přijetí odborné garance nad informačním webem prevence-info v roce 2019, 

což znamená: Aktualizovat a zejména modernizovat tento informační portál; 

Zpracovat síť výchovných a diagnostických zařízení, ve kterých je realizována 

PPRCH; Aktualizovat síť organizací, akcí a příkladů dobré praxe na stránkách za 

jednotlivé kraje; Vytvořit na webu Interaktivní síť vzdělávacích akcí s možností 

zpětné vazby od účastníků, Vytvořit síť pilotních škol s interaktivním 

preventivním programem školy (MPP), Vytvořit souhrnný podklad regionálních 

informací pro krajský strategický plán primární prevence. 
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K 31. 12. 2019 eviduje Odborná společnost  55 přihlášených členů. Průběžně 

rozšiřujeme povědomí o existenci OSPRCHu mezi odbornou veřejností formou 

prezentací společnosti na konferencích, seminářích a v médiích (rozhovor 

předsedkyně pro tisk, regionální TV, rozhlas). 

Pracovní skupiny mají zvolené své koordinátory, ti zpracovali za svoji pracovní 

skupinu dokument shrnující cíle a záměry práce skupiny. Výstupy své práce konzultují 

s předsedkyní společnosti a radou společnosti, posléze s nimi seznamují ostatní členy 

společnosti na členské schůzi, případně odborných setkáních.  Pracovní skupina 

„Etické aspekty PP“ vytvořila  Etický kodex pracovníka v PP, který byl členy odborné 

společnosti průběžně diskutován a schválen (elektronicky, členská schůze). Etický 

kodex je zveřejněn na webových stránkách společnosti. Pracovní skupina 

„Terminologie v primární prevenci“ vytvořila dotazník pro pracovníky v prevenci, 

který mapuje chápání jednotlivých odborných termínů a jejich zakotvení v preventivní 

praxi. Pracovní skupina „Vzdělávání v PP“ formulovala na svých pracovních setkáních 

základní témata v oblasti vzdělávání. Tato témata jsou v souladu s cíli a fungování 

OSPRCHu a jsou i průběžně prosazovány v rámci spolupráce OSPRCHu s ostatními 

organizacemi a orgány státní správy. Pracovní skupina „Věda a výzkum v PP“ 

rozpracovává  dokument shrnující dosavadní poznatky z této oblasti, s důrazem na 

sledování efektivity jednotlivých typů PP.  Členové skupiny také významně spolupracují 

v oblasti  restrukturalizace informačního webu prevence-info.cz a jeho odborné 

garance.  

Zástupci OSPRCHu jsou  zapojeni do činnosti pracovní skupiny MŠMT ke zpracování 

Národní strategie na období 2019 – 2027 a Akčního plánu realizace národní strategie 

primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období  2019 -2021.  

Spolupracují zde na: Analýze současného pokrytí DVPP v oblasti třídnických hodin, 

bezpečného klimatu třídy, dětského duševního zdraví a PRCH zaměřených na třídní 

učitele či další pedagogické pracovníky;  Mapování a vytvoření efektivního systému 

financování pro pilíř primární prevence rizikového chování; Monitorování dokumentů 

k systému hodnocení kvality v praxi.; Ověření fungování novelizovaných standardů a 

dalších procedurálních dokumentů k systému hodnocení kvality v praxi a navrhují 

případné změny.  
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Pokračujeme ve  spolupráci s RVKPP.  OSPRCH je mezi zástupci odborných 

společností v poradních orgánech RVKPP - Výboru zástupců resortů a institucí; Výboru 

zástupců regionů. Zástupce OSPRCHU je také zván na setkání Adiktologického fóra.  

Průběžně se OSPRCH účastnil mnoha odborných pracovních setkání  s NUV, Klinikou 

adiktologie, nadací Sirius, krajská setkání ŠMP v Jihomoravském, Moravskoslezském, 

Jihočeském, Zlínském kraji aj.. 

Členové OSPRCH se,  stejně jako v minulých letech, aktivně účastní celostátní 

konference PPRCH.  

Zástupci OSPRCHu také prezentovali příspěvek na evropské konferenci k primární 

prevenci EUSPR, 16. - 18. 10. 2019, Ghent, Belgie.(Establishment and development of 

national Professional SocietyOSPRCH for prevention in the Czech Republic: 

contribution of theprocess of quality improvement and development of the field 

ofprevention and its gradual professionalization, Ms. Helena Fialova1, Prof. Michal 

Miovský, Dr. Lenka Skacelova ( Magdalena, NGO, Department of Addictology, Charles 

University inPrague, Pedagogical and Psychological Counseling Center ). 

Webové stránky společnosti jsou průběžně aktualizovány, od roku 2019 v přímé 

provázanosti s informačním serverem prevence-info.cz 

Financování činnosti OSPRCHu se v letech 2017, 2018 a 2019  podařilo díky získání 

podpory v rámci dotačního titulu MŠMT.  OSPRCH podává žádost o dotaci MŠMT i na 

rok 2020. Výše členského příspěvku byla stanovena spíše na symbolické úrovni a je 

záměrem toto do budoucna zachovat. Vzhledem k charakteru a zaměření Odborné 

společnosti nelze z členských příspěvků činnost společnosti financovat.  

Odborná společnost převzala odborný dohled a částečně i aktivitu pokud jde o 

aktualizaci informačního portálu prevence-info. Byla aktualizovaná síť výchovných 

a diagnostických zařízení, probíhá aktualizace sítě organizací v jednotlivých krajích. 

OSPRCH ve spolupráci se SEPA pracuje na interaktivním preventivním programu školy. 

Na informačním portálu jsou průběžně zveřejňovány odkazy na příklady dobré praxe. 

Zároveň probíhají intenzivní jednání o modernizaci a restrukturalizaci těchto 

webových stránek. Byla provedena podrobná analýza jednotlivých komponent stránek, 

byl zpracovaný návrh na stránky nově koncipované, byl také sestaven rámcový 

rozpočet dalších prací.  
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ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019 

 

V rámci dotačního řízení MŠMT získal OSPRCH z.s. na rok 2019 dotaci v rámci projektu „Podpora  

fungování Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z.s. ve 3. roce jejího fungování“ ve výši 

504.800,- Kč.  

Příjmy z členských příspěvků za rok 2019 činily k 31. 12. 2019  5.100,- Kč.  Částka 2.255,- Kč byla využita 

k úhradě cestovních a ostatních nákladů. Zůstatek tedy činil 2845,- Kč. 

Celkový zůstatek účtu (tvořený převedenými částkami za uplynulá období)  k 31. 1. 2020  činil  

14.808,30  Kč. 

 

V následující tabulce uvádíme rozpočet čerpání projektu v  roce 2019. 

 

Nákladová položka 
Celkový rozpočet 

v projektu (Kč) 
  

Provozní náklady celkem 199300,-   

Kancelářské potřeby 

Vybavení do 40 tis. 

 10400,- 

 29000,- 
  

Cestovné zaměstnanců   7000,-   

Ostatní služby (poštovné, ostatní 

spoje, nájemné, ekonomické 

služby ostatní služby-odborné 

analýzy) 

 

152900.-   

    

Osobní náklady celkem 305500,-   

    

Celkové náklady na realizaci 504800,-   

 

 

 

 

 

 



OSPRCH Z.S. 2019 

Stránka 7 

ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI PRO  ROK 2020 

 

Realizovat odborná pracovní setkání rady spolku a členů společnosti; propagovat 

Odbornou společnost, prezentovat její činnost na konferencích a odborných setkáních; 

tvorba koncepčních dokumentů; rozšiřování, aktualizace a údržba internetových 

stránek; diseminační aktivity; zvětšování členské základny. 

Nadále vést intenzivní odbornou diskusi členů  i přizvaných odborníků o podobě 

restrukturalizace informačního portálu tak, aby  vyhovoval aktuálnímu pojetí a 

směřování primární prevence RCH v souladu s resortní strategií na následující období 

a oslovovaly cílovou skupinu.  

Vytvořit a provozovat  informační portál tak, aby bezplatně poskytoval pedagogům, 

školním metodikům prevence, okresním a krajským metodikům a ostatním 

odborníkům:  1) ověřené odborné informace z oblasti PPRCH; 2) systematický a 

ucelený přehled vzdělávání v oboru v rámci celé ČR; 3) sdílení příkladů dobré praxe 

v systému školské primární prevence, včetně praktických metodických materiálů 

uplatnitelných při řešení konkrétních situací ve školním prostředí; 4)  aktualizovanou 

síť odborných organizací a služeb; 5) metodickou podporu školním metodikům 

prevence v rámci zavádění interaktivního preventivního programu školy, v návaznosti 

na SEPA.  

Spolupracovat s ostatními institucemi na zaštiťování odborné úrovně teoretických a 

praktických východisek pro realizaci efektivní PP v ČR. Podpora a rozvoj vědy a 

výzkumu v PPRCH, tzn. také podpora kvalitních a efektivních programů PPRCH, 

posilování profesních a odborných kompetencí s důrazem na vzdělávání v oblasti 

PPRCH, odbornou terminologii a etické aspekty v primárně preventivních aktivitách.  

 


